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إذا فالةية على كل م المؤلف منسوخة, والمؤلححف ونحححوه
دائما إذا أتى مثل هذه الةية ةيقول: هذه منسححوخة, وهححذا
غلط ل ن النسخ ليس بالمر الهين، ادعححاء النسححخ ةيعنححي
أ ن المنسوخ باطححل حكمححا زائححل, وهححذا صححعب أ ن ترفححع
حكمة آةية أو حدةيث لمجرد وهم تححوهمته, لححذلك ل ةيجححوز
للنسا ن أ ن ةيسلك هذا المسححلك المشححين, أنححه إذا عجححز
عن الجمع بين الةيات ذهب ةيقول: إنها منسوخة، النسححخ
ةيحتاج إلى العلم بتأخر الناسخ, وةيحتححاج أةيضححا إلححى تعححذر
إمكا ن الجمع, فإ ن أمكححن الجمححع فل نسححخ، هححل قححوله :

غغ) ))(( ببال لل لل) ا إإ بك)  لي بل بع لن)  إإ  هل هو منسححوخ ؟ أجيبححوا ةيححا) 
جماعة, أبدا, إلى آخر رمق من حيححاة النححبي صححلى اللححه
عليه وسلم وهو عليه البل غ, فلم ةينسخ, والبل غ ل ةينححافي
أ ن ةيكو ن معه جهاد, ولكن من حكمة اللححه عححز وجححل أ ن
الله لم ةيفرض الجهححاد إل حيححن قححوةيت المححة السححلمية,

وإنمححا فرضحه فححي المدةينحة مكححة فلم ةيفرض الجهاد فححي
حين صححار للمححة السححلمية دولححة مسححتقلة تسححتطيع أ ن
تجاهد, فهذا من الحكمة, وةيعبر عنه أنه من باب التححدرج
في التشرةيع ومن باب الحكمة في التشححرةيع، إذا نقححول:

") إن) هذا) قبلإ ن قول المؤلف عفا الله عنه وغفر له: 
 خطأ عظيم، نقول: البل غ واجب عليححهالرمر) بالجهاد) "

حتى بعد المر بالجهححاد ول ةيتنافيححا ن، ل ةينححافي أ ن ةيكححونه
 .عليه البل غ وأ ن ةيكو ن مأمورا بالجهاد
"  ( (( بن)  بسسسا لن إل بنسسا) ا لق بذ أ

ب بذا)  إإ لنا)  إإ بو غغ)  ببال لل لل) ا إإ بك)  لي بل بع لن)  إإ
ةة) )) بم لح بر لنا)  بهسسا) نعمة) كالغنى) والصحة) إرم إب بح)  إر بفسس  ())

لم) )) غه لب إص غت لن)  إإ الضمير) للنسان) باعتبار) الجنسسس) بو
لم) )) إه إدهي لهيسس أ

ب لت)  برم لد بقسس بمسسا)  إب ةة) ))) بال ء) (()  بئ يي بسسس أي) (() 
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) وعبر) بالهيدي) لن) أكثر) الفعسسال) تسسزاول,قدرموه
ةر) ))) بها غفسسو بك بن)  بسا إلن لن) ا إإ بف "،) (() وإنسسا) للنعمسسة) (() 

معلو م أ ن الله تعالى واحد فلماذا قال : (( إذا) أذقنا) ))
إنا )) ؟ نقول: للتعظيم لهظهار العظمة والسححلطة وقححوة

ةة) ))) (() الملححك بمسس لح بر لنسسا)  إرم بن)  بسسسا لن إل بنسسا) ا لق بذ أ
ب بذا)   ةيعنححيإإ

أوصلناها إليه حتى كأنها طعا م ذاقه ل ةيشك فيه, وقوله:
ل ن كل نعمة بنا فإنها من الله كمححا قححال اللححه رمنا) ))(( 

إه) ))عححز وجححل : (( للسس بن) ال إمسس بف ةة)  بمسس لع إن لن)  إرمسس لم)  غكسس إب برما)  بو  (
") نعمة) كسسالغنىةيقول:  ]) (() رمنا) رحمة) ))53[النحل:

 والمثححال هنححا ل ةيعنححي الحصححر لكنححه مثححال,والصحة) "
الغنى نعمة، الصحة نعمة، الولد نعمة، المن نعمة، نعم

ددواالله ل تحصى كما قححال اللححه عححز وجححل: ((  غع بت لن)  إإ بو
ةم غلسسسو بظ بل بن)  بسسسسا إلن لن) ا إإ بها)  غصسسسو لح غت إه) ل)  للسسس بة) ال بمسسس لع إن

ةر) )) لفا إذا ما ذكره المؤلف على سبيل ]34[ إبراهيم:بك
إةيش ؟ التمثيل, والتمثيل ل ةيعطححي الحصححر, وقححوله : ((

المراد بذلك فرح البطر والرشححر, ل الفححرح فرح) بها) ))
بالنعمة مع اعتقاد أنها من عند الله, فإ ن هذا مححأمور بححه

إن) الله) إذا) أ ن ةيفرح النسا ن بنعم الله وفي الحدةيث: (
أنعم) على) عبسسد) نعمسسة) هيحسسب) أن) هيسرى) أثسسر) نعمتسسه

ومن آثار النعمة الفرح, النسححا ن إذا رزقححه اللححه عليه) )
مال فححرح، إذا عافحاه اللححه بعححد المححرض فححرح، إذا تحزوج
فرح، إذا ولد له فرح، ولكححن الفححرح نوعححا ن: فححرح أرشححر
وبطر فهذا مذمو م، وفرح بنعمة اللححه تعححالى مححع الححتزا م
رشرةيعته فهذا ممحدوح ول بحأس بحه, ول ةينبغححي أ ن ةيكحو ن
النسا ن كالحمار ل ةيفرح بنعمة ول ةيتألم بنقمة, بل ةيجب
اا منفعل مع الحوادث, ةيفححرح فححي أ ن ةيكو ن النسا ن إنسان
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 .موضع الفرح وةيغتم في موضع الغتماء
((  ( بهسسا إب بح)  إر لم) ))) بفسس غه لب إصسس غت لن)  إإ "ةيقححول المؤلححف:  بو

 أزال بححذلكباعتبسسار) الجنسسس) "للنسسسان) الضسسمير) 
بنسسا) وإنا) إرشكال وهححو أ ن الةيححة: (( لق بذ بأ بذا)  بن) ))) إإ بسسسا لن إل ا

والنسا ن ةيا أخ واحد ول جماعة ؟ واحد, كيف ةيقححول : ((
فيعيد الضمير عليه جمعا ؟ نعم أجححاب وإن) تصبهم) ))

عنه المؤلف بأ ن المراد بالنسححا ن الجنححس فيشححمل كححل
ضد وإن) تصبهم) سيئة) ))إنسا ن, وةيصح أ ن ةيقول: (( 

بما) قسسدرمت) رحمة, ولهححذا فسححرها المؤلححف بححالبلء, ((
أي بمحا قححدموا محن إةيححش ؟ محن المعاصححي, أهيدهيهم) ))

وعبر بالةيدي ل ن أكثر الفعال تزاول بها، لو أنك فكححرت
ال الةيححدي أو الرجححل ؟ تححأملوا ةيححا جماعححة، أةيمححا أكححثر عم
طيب مشيك من البيت إلى المسححجد كححم خطححوة ؟ كححم
حركة ؟ والرجل ما تتحرك ؟ لححو مححا تتحححرك الرجححل مححا
مشيت؟ فيقال: إ ن حركة الرجل في جنححس واحححد وهححو
ال عححن المشححي, لكححن حركححة اليححد مححا أكححثر أنواعهححا فضحح
أفرادها, فالعمال حقيقة إنما تزاول باليد لنها أكثر مححن
أي عضو في البد ن مزاولة للعمال, حتى لو قال قائل :
اللسا ن أكححثر مححن اليححد, مححن ةيحصححي كلمححات اللسححا ن ؟
نجيب عن هذا بما أجبنحا عحن المشحي, بأنهحا محن جنحس
واحد, لكححن اليححد تبطححش تضححرب تكتححب تمحححو, ةيعنححي ل
تحصى أنواعها, فلذلك عححبر بالةيححدي عححن النفححس, ومححن

لمسسا (( ذلك قوله تعالى: إرم لم)  غهسس بل بنسسا)  لق بل بخ لنا)  أ
ب لوا)  بر بهي لم)  بل بو أ

ب

ةا) ))) [ بعارم لن بأ بنا)  إدهي لهي بأ لت)  بل إم (( انتبححه إلححى هححذا] 71ةيس:بع
ةا )) المراد ؟ أجيبوا ؟ المححراد) رمما) عملت) أهيدهينا) أنعارم

مما عملنا, لكن اللغة العربية واسحعة تعحبر بالةيحدي عحن
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بيد اللححه آد م النفس, ومن ثم نعلم أنه ل سواء بين خلق
وبين عمل أةيدي الله سبحانه وتعالى في البححل ونحوهححا،

رشححوف أعححاد الفححراد) فإن) النسان) كفور) )) قال : ((
بن) ))) بعد أ ن جاء الجمع بسسسا لن إل بنا) ا لق بذ أ

ب بذا)  إإ لنا)  إإ بو هححذا (() 
ختمها بالمفرد من) ) (() فإن) النسان) ))ابتدأها بالمفرد

أجل أ ن ةيشمل النسا ن مجتمعا أو منفححردا فهححذه حالححة,
ولكن من المراد بالنسا ن هنا ؟ الظاهر واللححه أعلححم أ ن
المراد بححذلك الكححافر لنححه هححو الححذي ةينطبححق عليححه فححرح
  .البطر والرشر والكفر إذا أصيب بسوء
في هذه الةية فوائد : منها تسلية النبي صلى اللححه عليححه

(() فمسساوسححلم حينمححا أعرضححوا عححن إجححابته لقححوله : 
ةا . (() أرسلناك) عليهم) حفيظ
ومن فوائد الةية الكرةيمة : أنهححا تسححلية للححدعاة مححن بعححد
الرسول عليه الصلة والسل م، أ ن الداعي عليححه إةيححش ؟
عليححه البلغححة, وليححس عليححه أ ن ةيهححدي النححاس ول ةيمكححن
أنه ذلك, وإذا كا ن النبي عليحه الصحلة والسحل م أخبرنحا ب
رأى النبي وليس معه أحد فكيف نغضححب إذا دعونححا إلححى
الله ولم ةيستجب لنا أحد ؟ إذا كا ن النبياء وهم النبياء ل
ةيستجاب لهم كيف بنا نحن ؟ ولهذا نرى بعض الدعاة إذا
اا استحسر وترك الدعوة هذا غلط, ل ةيجححوز لم ةيجد مجيب
أبدا أ ن تيأس من رحمة الله, ادع ثم ادع ثم ادع حتى لو
 .أوذةيت بدل أ ن ةيستجاب لك فل تيأس
طيب إذا في هذه الةية تسلية لمححن ؟ للححدعاة إلححى اللححه
عز وجل كما أ ن فيها تسححلية للرسححول صححلى اللححه عليححه
وعلى آله وسلم، فححأنت إنمححا عليححك البل غ ومححا أجححل أ ن
تقو م بما عليك مححن البل غ, أمححا أ ن النححاس فيهتححدو ن فل,

4



5

. هذه واحدة
اا : بعحض النحاس ةيرةيحد أ ن ةيهتحدي النحاس بيحن عشحية ثاني
وضحاها وهذا غلط ، هذا ل ةيمكححن خلف سححنة اللححه عححز
وجل، إ ن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة ثلثة
عشر سنة ةيححدعو إلححى التوحيححد فقححط, وفححي الخححر إلححى
الصححلة, ومححع ذلححك لححم ةيسححتجب أكححثرهم, لححم ةيسححتجب
ملؤهم, حتى ألجئححوه إلححى إةيححش ؟ إلححى أ ن ةيهححاجر وةيححدع
بلده, فكيف بك أنت تعيش في قو م أفسدهم الستعمار
العسكري والفكري والخلقي, ترةيد أ ن ةيهتدوا بين عشححية
وضحاها, من أنت حتى ترةيد خلف سنة الله عز وجححل ؟
اصححبر وبالتدرةيححج, ول حححرج عليححك فيمححا أرى أ ن تعامححل
النححاس بالتدرةيححج, ل حححرج مححا دا م المقصححود الصححلح,
فاصبر على بعض المعاصي ودرج النححاس عليهححم, ةيعنححي
ال لو أ ن إنسا ن حذر الناس مححن رشححرب الححدخا ن الححذي مث
ابتلححي بححه كححثير مححن النححاس فقححال لححه الشححارب: أنححا مححا
أستطيع ، قال: ما فيه مانع كل ةيو م ارشرب عشرة لمدة
أسبوع, ثم ثما ن لمحدة أسحبوع, ححتى ةيتقاصحر إلحى آخححر
النهاةية, هل هححذا جححائز أو ل ؟ هححذا جححائز, لنححي ال ن لححم
أقره على رشرب الدخا ن, أقررته علححى بعححض المفسححدة
من أجل أ ن أتوصل إلى زوال المفسدة نهائيا, وهذا مححن
العلج ومن الدعوة بالحكمة, وهذا كما أنه في المححراض
اا في المراض البدنية، الطححبيب المعنوةية الدةينية فهو أةيض
اا فشيئا, وةيصبر على ما به من مرض ةيعالج المرةيض رشيئ
اا فشيئا, ول ةيعطه الدواء كححامل للحظححة واحححدة كمححا رشيئ
فعل البدوي لما أعطوه نوفالجين وقححالوا: خححذ هححذا كححل
ست ساعات واحدة فاستبطأ المر قال: أخلي كل ست
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ساعات واحدة ! أبلع الجميع, فبلع الجميع فقضي عليححه،
نعم استعجل المر وهلك, اصبر عالج الشيء بالتي هححي
اا على إزالتها . أحسن المهم أ ن تكو ن عازم
ومن فوائححد الةيححة الكرةيمححة : أ ن النححبي صححلى اللححه عليححه
اا علححى المححة ل فححي حيححاته ول بعححد وسححلم ليححس حفيظحح
مماته, وعلى هذا فل ةيسحتغاث بحه بعحد محوته ول تطلححب
. منه الهداةية وإنما الهداةية من عند الله عز وجل
ومن فوائد الةية الكرةيمة : وجوب البل غ, ولم ةيححبين اللححه
تعالى الوسيلة للبل غ, فنقول : كححل وسححيلة للبل غ فهححي
واجبة, والوسائل لها أحكا م ومقاصد، فيمححا سححبق البل غ
محصححور ةيبلححغ النسححا ن أهححل بلححده ومححن ةيفححد إليهححا مححن
الناس، ال ن ةيمكنه أ ن ةيبلغ إةيحش ؟ أ ن ةيبلحغ العحالم كلحه,
وحينئذ نسأل لو أ ن رشخصا أمكنححه أ ن ةيجعححل لححه صححفحة
في النترنت أةيجوز أ ن ةيفعل ؟ ةيجوز النترنت فيها أغاني

 ل دخل له في ذلححك، طيححب إذا صححار قبلححه...فيها بلوي 
أغنية وبعده أغنية ؟، ل ةيضره عمححل عامححل، عجيححب ولححو
أ ن الذي قبله أغنية وبعده أغنية ةيفتتححح بالغححاني وةيختتححم
بالغاني ؟، ليس له ذلك, إذا ل ةيبلغ ؟، ةيبلغ حتى لو قبله
و ن فحي قحوله ؟ صححيح ل ن أغنية وبعده أغنية ؟ ما تقول
الغنية قبل وبعد ليست مححن فعلححه, هححذا مححن فعححل مححن
ةيتصرف بهذه المحطححة, لكححن ل ةيجححوز أ ن نححترك الححدعوة
إلى الحححق ل ن فححي هححذه الذاعححة مثل أو المحطححة فيهححا
سححيئة, هححذا غيححر صحححيح ونظرةيححة قاصححرة, زاحححم أهححل
الباطل حتى ةيتبين الحق, ول ةيضرك إذا دخلوا فيها أرشياء
منكرة، بعض الناس مثل ةيقححول لنححا أو لغيرنححا: ل تححدخلوا
إنترنت, كيف تدخلو ن فيها وفيها الغاني وفيهححا البلء مححا
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ةيصير، أةيها أولى أ ن ندخل في هذا المضمار لعل الله أ ن
ةيهححدي بنححا واحححد مححن النححاس أو أ ن نححدع المجححال لهححل
 .الشر ؟ الول بل رشك, الول أحسن
ومثل ذلك ما ةيقحال فححي النتخابحات إذا كحا ن البلحد مبنيححا
على النتخابات, ةيقول بعض الناس: ل تنتخب, ةيا جماعة
ما أررشح واحد من أهححل الخيححر قححال: ل, ل ن النتخابححات
فيها بلء فيها ررشاوي فيها أهواء، إذا كححا ن فيهححا ررشححاوي
وأهواء أنا لن أدخل في الررشاوي والهحواء ولكحن أدخحل
في تررشيح رجل أعرف أ ن فيه خيرا, قالوا: إذا ررشحححت
واحد ةيجيء مائة فاسق، طيب إذا كا ن مائة فاسق ليس
معه مسححتقيم أو مائححة فاسححق معهححم مسححتقيم ؟ الثححاني
أحسن, وإذا قالوا: إ ن هذا ل ةيجححدي ول ةينفححع واحححد فححي
المائة ما في فائدة, نقول: ل بد أ ن ةيكو ن فيه فائححدة إذا
أخلص النية لله لبد أ ن ةيؤثر, ل ن الكلمة لله ليست تؤثر
ل ن فلنا تكلم بها لكن تؤثر لنها كلمة الله, واسمع إلححى

غرواقححول اللححه تعححالى:  بفسس بك بن)  إذهي للسس بة) ا بمسس إل بك بل)  بعسس بج بو  ())
بلى) ) لف دس بيسسا) )) وبعححده: ال لل غع لل بي) ا إهسس إه)  للسس غة) ال بم إل بك بو  ())(

ةة40[التوبة: ةة الله ؟ بالرفع لنه لو قال: وكلمحح ] أو: وكلم
الله دخلت في المفعححول بححه, ةيعنححي وجعححل كلمححة اللححه،
وكلمة الله هي العليا بجعله وبغير جعله, ولهذا تبين ال ن

) لهححا موقححع(() وكلمة) اللسسه) هسسي) العليسسا) )أ ن قححوله: 
عظيم جدا, ةيعني أ ن كلمة الله هححي العليححا مهمححا جححاءت
هي العليا، ول ةيخفي عليكم ما ةيتكرر فححي قصححة موسححى
اا مع السحرة وفرعو ن, لما اجتمعوا وكححا ن موسححى واثقحح

(() اجعلنا) لنسسابنصر الله عححز وجححل ولهححذا لمححا قححالوا : 
ةا) ) ) جعل لهم موعد في وسط الليححل فححي حجححرةرموعد
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مظلمة ؟ ل, متى ؟ في وضح النهححار, وفححي ةيححو م الزةينححة
برةيو م العيد:  بش لح غهي لن)  أ

ب بو إة)  بن يزهي غم) ال لو بهي لم)  غك غد إع لو برم بل)  بقا  ())
ةحى) ) غض غس)  لنا ] رشيء عجيب، جاء السحرة59) [طه:ال

غتسسواوجمع فرعو ن كيححده:  لئ لم) ا غثسس لم)  غك بد ليسس بك غعوا)  إم لج أ
ب بف  ())

بلى) ) لع بت لسسس إن) ا برمسس بم)  لو بيسس لل بح) ا بل لف أ
ب لد)  بق بو ففا)  ]64) [طححه:بص

) كمححل ةيححا(() وهيلكسسم) )فقال موسى كلمة واحدة قال : 
ةباعبححد اللححه ؟  إذ بكسس إه)  للسس بلسسى) ال بع غروا)  بتسس لف بت لم) ل)  غكسس بل لهي بو  ())

برى) ) بتسس لف إن) ا برم بب)  بخا لد)  بق بو ةب)  بذا بع إب لم)  غك بت إح لس غي ) [طححه:بف
] محححا الحححذي حصحححل محححن هحححذه الكلمحححة ؟ اسحححمع:61

لم) ) غه بن لي بب لم)  غه بر لرم أ
ب غعوا)  بز بنا بت بف ) في الحال, الفححاء تححدل(() 

لمعلى الترتيب والتعقيب والسببية:  غه بر لرم أ
ب غعوا)  بز بنا بت بف  ())

لم) ) غهسس بن لي ) وإذا تنححازع النححاس فل تحححدث عححن الفشححل,بب
لمححححدث محححا رشحححئت ول ححححرج:  غهسس بر لرم أ

ب غعوا)  بز بنسسا بت بف  ())
لم) ) غه بن لي ) ففشلوا, وفي النهاةية أ ن هؤلء السحرة الذةينبب

جاءوا ةيكيدو ن لموسى صاروا مع موسى وهددوا بالقتححل
بكوالصححلب ولكححن أبححوا, قححالوا لفرعححو ن:  بر إث لؤ غنسس لن)  بل  ())

إض لق بفسسا بنا)  بر بط بف إذي)  لل بوا إت)  بنا يي بب لل بن) ا إرم بنا)  ب ء بجا برما)  بلى)  بع
ةض) ) بقا بت)  لن بأ ] مثلمححا نقححول نحححن : سححوي72) [طه:برما) 

بيا) )الذي ترةيد,  لن دد بة) ال بيا بح لل إه) ا إذ به إضي)  لق بت بما)  لن إإ ) الله(() 
أكبر، الله أكبر, الةيما ن إذا دخححل القلححب فل تسححأل عححن

بةالحز م والعز م والقوة,  بيسسا بح لل إه) ا إذ بهسس إضسسي)  لق بت بما)  لن إإ  ())
بيا) ) لن دد ) والذي ل ةيموت اليو م ةيموت غداال . 

فححالمهم إنححي أقححول: إ ن بعححض النححاس إذا رأى الموقححف
غلب فيه الشر استحسر وتخلى وهححذا غلححط، خححذ غمححار
القو م والنصر للحق، أنا مححا دخلححت مححع هححؤلء لوافقهححم
علححى بححاطلهم سححأدافع عححن الحححق الححذي اعتقححده مهمححا
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أملك، ثم إنه من الحكمة أ ن ةيفتححت القححو م المجتمعححو ن،
ةيفتت ةيعني ةيؤخذوا واحححدا واحححدا وةيتكلححم مححع كححل واحححد
وةيقال: ةيا فل ن إةيش الفائدة من هححذا ؟ هححذا إثححم عليححك،
هذا سوء فححي الححدنيا والخححرة, كمححا فعلححت قرةيححش فححي
نقض الصحيفة الذةين تعاهححدوا فيهححا علححى مقاطعححة بنححي
هارشححم والقصححة مشححهورة صححار أحححد المعارضححين لهححذه
الصحيفة ةيأتي كبراءهم, الكححبراء الححذةين وقعححوا, وةيححأتيهم
على واحد واحد وةيقول: كذا وكذا حتى تفتتوا, وهذه من
السياسة لنك إذا فتت المجتمعين إةيش ؟ زالححت قححوتهم
 .وزال سلطانهم, وحصلت على الخير
: ومن فوائدها أةيضا : أ ن الناس ةينقسمو ن إلى قسمين
قسم : إذا أصابته رحمة من الله فححرح بهححا فححرح أرشححر 
. وبطر
وقسم آخر : إذا أصابته رحمة الله تعالى فإنه ةيسححتعملها
. في طاعة الله, وهذا ةيستفاد من غير هذه الةية
ومنها : التحذةير من الفرح بنعمة الله إذا كا ن الفرح فرح
أرشر وبطر، وأما إذا كا ن فححرح استبشححار وسححرور وقيححا م

إلبطاعة الله فإنه ةيمدح قال الله تعالى:  لضسس بف إب لل)  غقسس  ())
لمسسا إرم ةر)  ليسس بخ بو)  غهسس غحسسوا)  بر لف بي لل بف بك)  إل بذ إبسس بف إه)  إتسس بم لح بر إب بو إه)  لل ال

بن) ) غعو بم لج 58) [ةيونس:بهي ].
ومن فوائد الةية الكرةيمححة : أ ن مححا ةيصححيب النسححا ن مححن

(() بما) كسسسبتسيئة فإنما هححو بسححبب عملححه لقححوله : 
. (() أهيدهيهم
ومن فوائدها : التعبير بححالبعض عححن الكححل إذا كححا ن لهححذا

(() بما) كسب) أهيدهيهمالبعض تأثير كبير لقوله :   ()) .
ومححن فوائححدها : أ ن النسححا ن مححن حيححث هححو إنسححا ن إذا
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أصابته السيئة كفر بمعنى أةيس من رحمة الله تعالى أ ن
ةيصرف عنه هذه السيئة, وأما المؤمن فإنه ل ةييححأس بححل
ةيصبر وةينتظر الفرج إةيمانا بقول النححبي صححلى اللححه عليححه

() واعلم) أن) النصر) رمع) الصبر) وأن) الفسسرجوسلم : 
ةا) ) .  نعمرمع) الكرب) وأن) رمع) العسر) هيسر

... : الطالب
 : ورد حدةيث عن النبي عليه الصححلة والسححل م أ نالشيخ

اا أتوا إليححه وارشححترطوا أل ةيصححلوا الصححلوات الخمححس قوم
() إنهم) إذا) أسلموا) صلوا) )فوافقهم على هذا وقال : 

  .نعم
... : الطالب

 : هو ل رشك هذا ليس من أجل القو م حبشححيين أوالشيخ
مكيين أو مدنيين هذه قاعدة عامححة, ةيعنححي تنححزل الةيححات
ال في مكة على من كححا ن مثححل أهححل مكححة التي نزلت مث
كمححا نزلححت فيهححم, العححبرة بعمححو م اللفححظ ل بخصححوص
. السبب

 ؟(() فإن) النسان) لكفور) )) ... : الطالب
 : هذه ما هي صححيغة مبالغححة، هححذه صححفة مشححبهةالشيخ

. ةيعني ةيكو ن من صفته الكفر، نعم
 مححن ةيقححول أ ن(() وإنسسا) إذا) )) : قححوله تعححالى: الطححالب

ضمير المتكلم إذا كا ن الله سبحانه هو المتكلم به جمعححا
كا ن هذا من متشابه القرآ ن, هل هذا صحيح ؟

 : هحذا محا قحاله إل النصححارى, تعحرف النصححارى ؟الشححيخ
ةيقولو ن: إ ن الله ثالث ثلثة, الدليل ؟ قال: هذا القححرآ ن :

(() إنسسا) نحسسن) نحسسي) (() إنسسا) نحسسن) نزلنسسا) السسذكر) )
) فجمححع اللححه تعححالى الضححمير فححي الةيححاتالمسسوتى) )
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) وفححي الةيححات(() إنا) نحسسن) نزلنسسا) السسذكر) )الشرعية: 
) إذا اللححه متعححدد,(() إنا) نحن) نحي) الموتى) )الكونية: 

وهو ل رشبهة فيه عند المسلمين إطلقا، المراد التعظيم
 . وإهظهار العظمة والسلطا ن والقوة والقدرة
 :ثم قال الله عز وجل

برمسسا : القارئ غق)  غلسس لخ بهي إض)  لر ل
ب بوا إت)  بوا بم لس غك) ال لل غرم إه)  لل إل  ())

غ ء بشسسا بهي لن)  بمسس إل غب)  بهسس بهي بو ةثسسا)  بنا إإ غ ء)  بشسسا بهي لن)  بمسس إل غب)  به بهي غ ء)  بشا بهي
لن برمسس غل)  بعسس لج بهي بو ةثسسا)  بنا إإ بو ةنسسا)  برا لك غذ لم)  غه غج يو بز غهي لو)  أ

ب بر) *)  غكو دذ ال
ةر) ) إدهي بق ةم)  إلي بع غه)  لن إإ ةما)  إقي بع غ ء)  بشا 49:50) [الشورىبهي ]. 

: أعوذ بالله من الشيطا ن الرجيم، قال الله تباركالشيخ
إض) )وتعالى :  لر ل

ب بوا إت)  بوا بم لس غك) ال لل غرم إه)  لل إل ) الجملحححة(() 
 نعم ةيراد به الحصر، ل ن القاعدة...خبرةية خبرها مقد م، 

البلغيححة أ ن تقححدةيم مححا حقححه التححأخير ةيححدل علححى الحصححر
إتوالختصححاص, إذا للححه ل لغيححره:  بوا بم لسسس غك) ال للسس غرم  ())

إض) ) لر ل
ب ) أي خلقحححا وتحححدبيرا, فحححالله تعحححالى مالحححكبوا

اا ولهححذا قححال:  اا وتححدبير (() هيخلقالسماوات والرض خلق
)(() رمسسا) )) (() هيخلق) رمسسا) هيشسسا ء) )) وقححوله: رما) هيشا ء) )

هذه موصولة وةيعبر عنها غالبا لما ل ةيعقل, وكا ن التعححبير
) ليعححم العيححا ن والوصححاف, لنححه إذا قصححدت(() رما) )بح 

الوصاف عبر بح ( ما ) ولو كا ن لعاقل، انظححر إلححى قححول
بناللحححه تعحححالى :  إرمسس لم)  غكسس بل بب)  بطسسا برمسسا)  غحوا)  إك بفسسان  ())

إ ء) ) بسا ين ] ولححم ةيقححل: مححن طححاب, مححع أ ن3) [النسححاء:ال
النساء من العقلء لكن لما كانت المرأة إنمححا تنكححح مححن

(() انكحوا) رمسسا) طسساب) لكسسمأجل صفاتها ل لعينها قال: 
) نقححول: عححبر(() هيخلق) رما) هيشسا ء) )) هنا رمن) النسا ء) )

ل ن المقصود بذلك العيا ن والوصاف، أمححا العيححا نبما) 
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فلححو سححئلنا أةيهمححا أكححثر العاقححل أو غيححر العاقححل ؟ علححى
الرض غير العاقل, لكن فححي السحماء ل، السحماء أوسححع
من الرض وما فيها موضححع أربححع أصححابع إل وفيححه ملححك,
فيكو ن العاقل باعتبار الجميع أكثر, لكن باعتبححار مححا فححي
اا الرض, الخ أةيهما أكثر ؟ غير العاقل، طيب كذلك أةيضحح
إذا اعتبرنا الوصاف فالوصححاف تشححمل العقلء وغيرهححم

) أي ةيوجححده(() هيخلق) رما) هيشا ء) )) (() رما) )فلهذا عبر بح 
بعد العد م, ولكن الخلق ليس مجرد إةيجاد بححل هححو خلححق

)(() هيخلق) رما) هيشا ء) *) هيهب) لمسسن) هيشسسا ء) )عن تقدةير 
ةا) )هذا من جملة خلقه أةيضا  )(() هيهب) لمن) هيشا ء) إناثسس

الهبححة هححي التححبرع بالشححيء مجانحا, ووصححف اللححه تعححالى
الولد بالهبة لنه ل طاقة للنسا ن في إةيجادهم, بححل هححو

(() هيخلسق) رمسسا) هيشسا ء) *مجرد فضل من الله عححز وجححل 
ةا) )) مححن الولد هيهب) لمن) هيشسسا ء) ) ") قححوله : (() إناثسس

ةا) ) كيف تتلء م مع قوله : رمن) الولد) " ) ؟ ل ن(() إناثسس
الولد في اللغة العربية تشمل الذكر والنححثى, كمححا فححي

إرقوله تعالى:  بك لذ إللسس لم)  غكسس إد لول أ
ب إفسسي)  غه)  لل غم) ال غك إصي غهيو  ())

إن) ) ليسس بي بث لن
غ يظ) ا بح غل)  لث (() هيهسسب) لمسسن] 11) [النسححاء:إرم

ةا) وهيهب) لمن) هيشا ء) السسذكور) ) ) ولححم ةيقححل:هيشا ء) إناث
اا بل أتى بأل المعرفة الدالة على رشححرف مححدخولها ذكور
فإ ن الذكور عند الناس أرشرف من الناث, ولكن مع هذا
جبر نقصهن بتقدةيم ذكرهححن علححى الححذكور, أو ةيقححال: إ ن
اللححه قححد م النححاث ل ن إرادة النسححا ن أ ن ةيكححو ن أولده
اا فقد م الناث إلى أ ن المر إلى اللححه وحححده ل إلححى ذكور
  . ما ةيرةيده النسا ن وةيهواه
(( ) قال :وهيهب) لمن) هيشا ء) الذكور) *) أو) هيزوجهم) )
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 والصواب ةيصنفهم, ل ن التزوةيج بمعنى") أي) هيجعلهم) "
إهالتصنيف كما قححال اللححه تعححالى:  إل لك بشسس لن)  إرمسس غر)  بخ بوخآ  ())

ةج) ) بوا لز أ
)(() هيزوجهم) )] أي أصناف, فمعنى 58) [ص:ب

ةاأي ةيصحححنفهم, فيجعلهحححم صحححنفين  ةا) وإناثسس (() ذكرانسس
ةا) ) ") فال) هيلد) ول) هيولد) لسسه) وهيجعل) رمن) هيشا ء) عقيم

 فل ةيلد باعتبار النثى, ول ةيولد له باعتبار الذكر, فهذه"،
 : أربعة أصناف
. الول : أ ن ةيهب لمن ةيشاء إناثا
اا . الثاني : أ ن ةيهب ذكور
اا اا وإناث . الثالث : أ ن ةيهب ذكور
اا ل ذكور ول إناث  ،الرابع : أ ن ةيجعل النسا ن عقيم
ذلك ل ن المر أمر اللححه عححز وجححل ول أحححد ةيسححتطيع أ ن
اا من هذا بححل اللححه وحححده هححو الخححالق، قححال : ةيخلق رشيئ
ةر) ) إدهي بقسس ةم)  إليسس بع غه)  لنسس إإ ةما)  إقي بع غ ء)  بشا بهي لن)  برم غل)  بع لج بهي بو  ()) ("

(() عليم) ))) بما) هيخلق) (() قدهير) ))) على) رما) هيخلق) "
فهو ةيعلم ما ةيخلق عز وجححل, وقححدةير علححى أ ن ةيخلححق مححا
  .أراد
في الةية الكرةيمة: عمو م ملك الله سححبحانه وتعححالى لمححا

إتفي السماوات والرض لقوله:  بوا بم لس غك) ال لل غرم إه)  لل إل  ())
إض لر ل

ب بوا  ()) .
اا : اختصاص الله تبارك وتعححالى بححذلك، ومن فوائدها أةيض
 من أةين نأخذ الختصاص ؟
... : الطالب

 : غلط ، إل إذا كنت لم تفهم السححؤال، والسححؤالالشيخ
اختصحاص اللحه تعحالى بملحك السحماوات والرض، إةيحش
وجه ذلك ؟ وجه ذلك أ ن الله قححد م الخححبر, والخححبر حقححه
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 .التأخير, وتقدةيم ما حقه التأخير ةيفيد الحصر
فإ ن قال قائل : إذا قلتححم : إ ن ملححك السححماوات والرض
خاص بالله, أليس النسحا ن لحه ملحك ؟ طيححب قحال اللحه

لم) )تعححالى :  غك غن بمسسا لهي أ
ب لت)  بكسس بل برم برمسسا)  لو)  أ

ب ]3) [النسححاء:(() 
فللنسححا ن ملححك فكيححف الجمححع بيححن قولنححا : إ ن ملححك
السححماوات والرض خححاص بححالله وإثبححات الملكيححة لغيححر
 الله ؟
الجواب: ملك الله تبارك وتعالى تا م رشامل ففيه رشمول
التصححرف وفيححه رشححمول المكححا ن, بمعنححى أ ن ملححك اللححه
تعالى تا م من كل وجه, عا م من كل وجه، ملك النسححا ن
ن جهحة عمحو م قاصر ل من جهة العمحو م المكحاني ول م
التصرف, فكلنححا نملححك لكححن ملكنححا إةيححش ؟ محححدود، أنححا
 .أملك حقيبة ول أملك حقيبة أخرى لغيري, فهو محدود
ثانيا : ملك ناقص ل ةيمكنني أ ن أتصرف في ملكححي كمححا
أرشاء, صحيح ؟ ل ةيمكن أ ن أتصرف في ملكي كما أرشاء
صحححيح ؟ صحححيح, ل ةيمكححن أ ن أضححيعه لننححا منهححي عححن
إضاعة المحال، ل ةيمكححن أ ن أعحذبه إذا كحا ن حيوانححا لنححي
منهي عن ذلك، ل ةيمكححن أ ن آكححل مححن ملكححي مححا رشححئت
وأدع ما رشئت, فالحيوا ن المحححر م ل ةيجححوز أ ن آكلححه ولححو
اا: كححا ن ملكححي، المهححم أ ن ملححك النسححا ن محححدود وثانيحح
ناقص, محدود ل ةيشمل كل رشحيء، نحاقص ل ةيملححك كحل
. التصرف
ومن فوائد الةية الكرةيمة : أ ن الله تبححارك وتعححالى ةيخلححق
ما ةيشاء من العيا ن والوصححاف, علححى أي كيفيححة وعلححى
أي صححفة, ولهححذا انظححر إلححى مخلوقححات اللححه هححل هححي
واحححدة ؟ أجيبححوا، ل, ل ليسححت واحححدة تختلححف اختلفححا
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عظيما كبيرا في الشححكل فححي الةيححدي فححي الرجححل فححي
الغذاء في كل رشيء, فالله تعالى ةيخلق مححا ةيشححاء, لكححن
اعلم أ ن الله تعالى هدى كل مخلوق لما خلححق لححه, قححال

بلالله تعالى حين موسححى حيححن سححأله فرعححو ن :  بقا  ())
غه) ) بقسس لل بخ ة ء)  لي بشسس لل)  غكسس بطسسى)  لع أ

ب إذي)  للسس بنا) ا دب ) أي خلقححهبر
بدى) )اللئق به  به لم)  غث ) أي هدى كل مخلوق لما خلححق(() 

له, ولذلك تجد هذا المخلوق ل ةيأكل من هذا النححوع مححن
العشب والمخلوق الخر ةيأكل منه، تجد هذا المخلححوق ل
ةيسححكن هححذا النححوع مححن الرض وةيسححكن أرضححا أخححرى,
ال ل ةيسححكنه النمححل لنححه ل ومخلوق آخر بضده، الرمل مث
ةيملك الجحور, لكن ةيسكنه الحشرات أو الزواحححف الححتي
تندس في الرمل, ل ن هناك زواحف صغيرة تنححدس فححي
اا تشاهدها كأنما ةيغوص السابح في الماء, الرمل اندساس
ن وليس لها جحور، هناك أرشحياء ل تسحكن هحذا النحوع م
اا صححلبة حححتى تبنححي لهححا الجحححور، الرض بل تسكن أرضحح
أرشياء غرةيبة من مخلوقات الله, ل ن الله سبحانه وتعالى
. أعطى كل رشيء خلقه
من فوائد الةيححة الكرةيمححة : أ ن الولد هبححة مححن اللححه عححز

) والهبححة(() هيهب) لمسسن) هيشسسا ء) وهيهسسب) )وجل لقوله : 
هححي العطيححة بل عححوض, فمححا هححو العححوض الححذي علينححا
 .بالنسبة لله لهذه النعم؟ هو الشكر
وهنا سؤال هل ةيجوز أ ن تسمي ابنك أو بنتك هبة اللححه ؟
نعم ةيجوز, ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله : في السقط،
السقط إذا سقط ةيعني الحمل، إذا سححقط بعححد أ ن تنفححخ
فيه الروح فسمه ولو مات في الحال سمه, فإذا جهلححت
أنه ذكر أو أنثى فسمه اسما ةيصلح لهما بححأ ن تقححول هححذا
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. هبة الله, تسميه هبة الله
ومن فوائد الةية الكرةيمة : أنححه ل اختيححار للمححرء بالنسححبة

) فجعححل المححر(() هيهب) لمسسن) هيشسسا ء) )للولد لقححوله : 
اا إلى مشيئته تبارك وتعالى  .راجع
ومنهححا أنححه ل ةينبغححي للنسححا ن أ ن ةييححأس إذا أتححاه إنححاث
متتابعات, فإ ن بعض الناس إذا أتاه إناث متتابعات أةيححس
وقال : لن ةيولد لي ذكر، وهذا غلظ، فالله تبارك وتعالى
. ةيخلق ما ةيشاء
ومن فوائد الةية : تما م قدرة اللححه تبححارك وتعححالى حيححث
خلق محن هححذه النطفححة وهححي واحححدة خلحق منهحا ذكححورا
ا محع أ ن خلصا وإناثا خلصا, والثحالث أصحنافا ذكحورا وإناث
الماء واحد ولكن الله سححبحانه وتعححالى علححى كححل رشححيء
. قدةير
اا بالنسححبة ومن فوائد الةية الكرةيمة : أ ن العقم ةيعتبر نقص

ةا) )لمن ةيولد له لقوله :  )(() وهيجعل) رمن) هيشا ء) عقيمسس
بعد أ ن ذكر أ ن الولد هبة, فيكو ن العقيم موهوبححا لححه أو
 .ل ؟ ل، إذا هذا نقص
وةيتفرع على هذه القاعدة أ ن لو تبين زوج المرأة عقيمححا
اا تزوج امححرأة فلها الفسخ, فسخ النكاح, ةيعني لو أ ن أحد
وهو ل ةيعلم عن نفسه ثم تبين أنه عقيم, فلها أ ن تفسخ
إما بنفسها تشهد اثنين تقول : إني فسخت نكححاحي مححن
فل ن, أو بالقاضي تذهب وزوجهححا إلححى القاضححي فيفسححخ
النكاح وهذا حق لها، فإ ن قال الزوج : أنا ليس في عيب
اا ودةينححا, ليححش إنه ةيقدر على الححوطء وإنححه مسححتقيم خلقحح
تفسخونها مني ؟ ماذا نقول ؟ نقححول : ل ن العقححم عيححب
والمرأة لها حق في الولد, ولذلك ةيحر م على الزوج أ ن
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ةيعزل عن زوجته إل بإذنها, لنه إذا عزل عنها حرمها من
. الولد إل أ ن تأذ ن
ومححن فوائححد الةيححة الكرةيمححة : إثبححات هححذةين السححمين
.الكرةيمين لله عز وجل وهما العليم والقدةير
اا : إثبات مححا دل عليححه هححذا ن السححما ن ومن فوائدها أةيض
من صفة, العليم دل على إةيش ؟ على العلم, والقدةير ؟
على القدرة, وكل اسم من أسماء اللححه متضححمن لصححفة
أو أكثر, وليست كل صفة ةيشححتق منهححا اسححم, انتبححه كححل
اسم من أسماء الله فهو متضمن إةيش ؟ لصفة أو أكثر,
ول ةيشتق من كل صفة اسم لله, وبه نعرف أ ن الصفات
.أكثر من السماء
ومن فوائد الةية الكرةيمة : إثبات المشيئة للححه عححز وجححل

) ل أحد ةيجبره علححى(() هيخلق) رما) هيشا ء) )لقوله تعالى : 
أ ن ةيخلق أنثى أو ذكر, بل له عححز وجححل المشححيئة التامححة
 .في خلقه
واعلححم أنححه كلمححا ذكححرت المشححيئة للححه عححز وجححل فححإنه
مقرونة بالحكمة، انتبححه لهححذه النقطححة, ةيعنححي أ ن مشححيئة
ليست مشيئة مجردة بل هي مقرونة بالحكمة, والححدليل

لنعلى هذا قححول اللححه تعححالى :  بأ لل)  إإ بن)  غ ءو بشسسا بت برما)  بو  ())
غه) )))  للسس ب ء) ال بشسسا ةمسساأكمحححل:بهي إلي بع بن)  بكسسا به)  للسس لن) ال إإ  ()) (

ةما) ) إكي ةا) )]30) [النسا ن:بح ةا) حكيمسس ) بعححد أ ن) (() عليمسس
غه) )قال :  للسس ب ء) ال بشسسا بهي لن)  أ

ب لل)  إإ بن)  غ ءو بشسسا بت برما)  بو ) فعلححم(() 
من هذا أ ن مشححيئة اللححه تابعححة لعلمححه وحكمتححه, وأنححه ل
اا مشححيئة مجححردة بححل ل بححد أ ن تكححو ن مقرونححة ةيشاء رشيئ
بالحكمة, وهذا في كل نص ةيأتيك فيه ذكر المشححيئة للححه
 .فاعلم أنها مقرونة بالحكمة
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ثم قال عز وجل لما ذكر خلقه سبحانه وتعالى وأنححه هححو
اا آخر وهو الشرع, الخالق له المشيئة المطلقة, ذكر رشيئ
لو تأملت الةيات القرآنيححة لوجححدت أ ن اللححه تعححالى ةيححذكر

(() الرحمسسسن) *) علسسسمالشحححرع قبحححل القحححدر ، اقحححرأ 
(() فبدأ بالشرع (() خلق) النسان) )) بعدها القرخآن) )

(() اقسسرأ) باسسسم) علم) القسسرخآن) *) خلسسق) النسسسان) )
) فبححدأربك) الذي) خلق) *) خلق) النسان) رمن) علسسق) )

بالقراءة, وهكذا تجد هذه القاعدة مطححردة إل أ ن ةيكححو ن
هناك سبب لتقدةيم الخلق على الشرع، نسأل الله تعالى
أ ن ةيرحمنا وإةياكم برحمته، وأ ن ةيوفقنا وإةياكم لمححا ةيحححب
. وةيرضى
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